
A német nyelv, mint hatalmas lehetőség 

 

…Egy új nyelv megismerése mindig hatalmas kihívást jelent a diákok számára. Valami új, valami szokatlan és 
valami, ami kötelező. Furcsán hangozhat, de humán beállítottságom révén már tűkön ülve vártam életem és 
gimnáziumi éveim első német óráját. A jól megismert és megszokott angolórák mellé ezt a másik, germán eredetű 
nyelvet párosítottam. 

E döntésemnek számtalan indítéka volt. A 2011/2012-es tanév legnagyobb újdonsága volt ez, hogy új nyelvet 
kellett választanunk. Sokak döntöttek a francia nyelv mellett, az osztályom fele pontosan. Választásom során 
semmi más nem befolyásolhatott, csakis a saját gondolataim, na meg az, hogy nővéreim is német nyelvterületen 
élik mindennapjaikat. 

Elképesztő sikerekkel indult számomra ezen új megpróbáltatás, értem ezalatt a német nyelvet, hiszen már az első 
tanévet szín ötössel fejeztem be. dr. Mogyorósi Csilla tanárnő hamar megszerettette velem az újdonsült nyelvet, így 
még tovább erősítette bennem azt az érzetet, hogy ez az a nyelv, melyben érvényesülhetek, és hogy jól döntöttem. 

A sikerek még tovább halmozódtak Méhesné Szabó Piroska tanárnő órái során, folytatódott a kitűnő szereplés. A 
11. osztály félévi záró értekezlete után meglepő ötlettel állt elő: „Sándor, mi lenne, ha az év végén érettségi vizsgát 
tennél németből?” Első hallásra ez a kérdés sokkolt, de az a bizalom, melyet a hanglejtésében éreztem, elűzte ezen 
meglepődöttséget. Attól a naptól kezdve minden nap lelkiismeretesen készített fel engem a hatalmas 
megpróbáltatásra, még olyan időpontban is, amikor neki kellett hozzám igazodnia. Az érettségi vizsgát a rengeteg 
befektetett munkának köszönhetően nehézségek nélkül teljesítettem középszinten 94%-os eredménnyel.  

Ez a siker hatalmas löketet adott számomra, így tovább folytattuk a kemény munkát. A megszerzett tudást a 2014-
es nyár folyamán, német nyelvterületen, Frankfurt am Main városában, az Európai Unió pénzügyi központjának 
székhelyén kamatoztathattam, ahol egy ötcsillagos nemzetközi hotelben végeztem turisztikai- és vendéglátói 
feladatokat. A munkavégzésem során egy olyan szintű nyelvtudást alkalmazhattam, amelyet még a német 
kollégáim is nagy örömmel hallgattak: „Sandor, wo hast du Deutsch gelernt? Du sprichst ohne Fehler!” Hol 
tanultál németül? Hibátlanul beszélsz! Ez még jobban megerősítette bennem azt, hogy itt lehetek igazán önmagam. 
Óriási „fegyver” ez az ember zsebében, hiszen nemcsak megértetni tudtam magam és a gondolataim, hanem a 
körülöttem lévő embereket is megértettem, és még jobban átérezhettem az igazi német légkört, melyet sokan csak a 
híradókból és az internetről ismernek. Nagy fájdalommal járt a búcsú a várostól, de kezdődött az újabb tanév. 

Szeptembertől folyt a kemény, vért izzadós munka, a fakultációk és az iskola utáni gyakorlások keretei között. Az 
utolsó gimnáziumi év tapasztalataim szerint nagyon gyorsan elrepült és egyre közeledett a május 8-a, amikor is a 
tudásomat az emelt szintű érettségi keretei között kellett megmutatnom. A vizsga után hatalmas lelkesedéssel 
kerestem meg tanárnőt, hogy beszámolhassak neki arról, hogy szerencsére itt sem kellett nagy nehézségekkel 
szembenéznem és nagy reménnyel, bizakodva várom az eredményt, mely kulcsfontosságú a továbbtanulásom 
szempontjából. Végezetül én csakis javasolni tudom a német nyelv elsajátítását mindenki számára, hiszen a mai 
világban elengedhetetlen az idegen nyelvtudás. Minél többet tud az ember, annál sikeresebb lehet a 
munkaerőpiacon és az életben is. Olyan lehetőséget adott számomra, mely során élőben is próbára tudtam tenni 
magam, továbbá az elsajátított tudást anyanyelvi környezetben csiszolhattam tovább. Én ezúton is szeretném 
megköszönni a kemény és kitartó munkát némettanárnőimnek, hiszen ők voltak azok, akik elindítottak engem ezen 
siker útján! 
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